
-  Tak for alle bidragydere og deres store givervilje og gavmildhed. 

- Tak for godt, professionelt, frivilligt arbejde af Silas og Andreas, som optog videomaterialet. 

- Bed for min familie, som skal undvære mig i en måned. 

- Bed om, at rejsen til Peru må forløbe godt og sikkert. 

- Bed for resten af forberedelserne til undervisningen og færdiggørelsen af studiehæftet til DVD’en.  

- Bed for CLET, for lederen og undervisningen. Bed om at mange må tage på CLET-kurser i januar og februar.  

- Bed for IEL-P (den lutherske kirke i Peru), dens præster og ledere, for LM’s missionærer og volontører. 

Tak og bed... 

I tirsdags blev mit store præstekontor her i Hedensted omdannet til 

en flimscene. Silas Sakskjær og hans makker, Andreas Sahl, kom med 

hele tre kameraer, adskillige meter kabler, lyskilder, mikrofoner og en 

OB-boks, hvorfra Silas styrede optagelserne.  

Min undervisning blev optaget lektion for lektion med stor kyndighed 

og professionalisme. Nu glæder jeg mig til at se det færdige resultat i 

form af DVD’en, som Silas er ved at redigere færdig. Den skal jeg ha-

ve med til Peru i januar, så DVD’en sammen med et lille tilhørende 

studiehæfte kan bruges i undervisning og i oplæring i kirkerne.  

Det bliver spændende at se, om det kommer til at fungere efter hen-

sigten og bliver brugt i det omfang, som vi håber på. Vi må bede om, 

at denne vigtigste del af det også går godt.  

Næsten rejseklar 
Jeg er næsten rejseklar, og jeg glæder mig meget til at komme tilba-

ge til Peru og til bibelskolen. Jeg mangler stadig at færdiggøre studie-

hæftet til DVD’en. Jeg skal også have forberedt lidt mere af undervis-

ningen i Gammeltestamentlig Teologi inden afrejse. Men kurset er på 

tre uger, og der bliver tid til forberedelser hen ad vejen.  

Økonomi 
Der er nu indbetalt ca. kr. 105.000 af de kr. 110.000, der er givet til-

sagn om. Resten kommer via løbende indbetalinger og allerede aftalte 

kollekter. Med stor taknemlighed og en god portion ydmyg undren, 

konstaterer jeg, at denne del af projektet blev opfyldt til fulde og hur-

tigere, end jeg turde håbe. Stor tak til alle givere . Og tak til Gud, fordi 

han lader tingene lykkes.  

Jeg vil takke for al støtte, interesse i og forbøn for projektet, for mig, 

for CLET samt ønske jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår. 

Kærlig hilsen  

Galaterbrevet på film 

NYHEDSBREV 20. december 2013 

Tak til sponsor  

Autosuper Skive 
www.autosuper.dk www.roarsteffensen.wix.com/peru 

Andreas ved kameraet, men Silas sidder ude bag-

ved i OB-lokalet.  
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